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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2023-2024 – TILLEGG TIL 
HØRINGSUTKAST TIL BESTEMMELSER 
 

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 11.01.2023 SAK 3/23 
 

Formannskapets vedtak: 
 

Høringsutkastet til kommuneplanens bestemmelser vedtatt i formannskapet 
12.10.2022 oppdateres med slike tillegg: 
 
1. Ny bestemmelse § 6. 4:  

I kvadraturen med randsoner og bydelssentrene kan det til bolig, 
tjenesteyting, forretninger og næring/kontor stilles krav til planlegging og 
opparbeidelse av byrom, og møteplasser/parker etter § 22 nr. 3. 

 
2. Ny bestemmelse § 14. 6 

På regulerte tomter til bebyggelse og anlegg kan: 
a. Murer, levegger, samt terrenginngrep ligge utenfor planens angitte 

byggegrenser. 
b. Murer i tråd med reguleringsplanens høydebegrensning kan ligge i 

nabogrense. Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i formålsgrense 
når de er lavere enn 0,5 m, og i en avstand tilsvarende murens halve 
høyde når de er mellom 0,5 m og 1,5 m.  

c. Levegger i tråd med SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f) kan plasseres 
utenfor byggegrense. Dette gjelder ikke mot offentlig vei.  

(Enst.) 
 
3. Ny bestemmelse §21.9. g  

Sykkelparkering for kunder og besøkende skal plasseres som 
overflateparkering og i tilknytning til inngangspartier. 

(13/2) 
 
Voteringer: 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (DEM/FRP). 
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1. Ny bestemmelse§ 6. 4:
I kvadraturen med randsoner og bydelssentrene kan det til bolig,
tjenesteyting, forretninger og næring/kontor stilles krav til planlegging og
opparbeidelse av byrom, og møteplasser/parker e t te r§ 22 nr. 3.

2. Ny bestemmelse § 14. 6
På regulerte tomter til bebyggelse og anlegg kan:
a. Murer, levegger, samt terrenginngrep ligge utenfor planens angitte

byggegrenser.
b. Murer i tråd med reguleringsplanens høydebegrensning kan ligge i

nabogrense. Forstøtningsmurer mot vei kan plasseres i formålsgrense
når de er lavere enn 0,5 m, og i en avstand tilsvarende murens halve
høyde når de er mellom 0,5 m og 1,5 m.

c. Levegger i tråd med SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f) kan plasseres
utenfor byggegrense. Dette gjelder ikke mot offentlig vei.

(Enst.)

3. Ny bestemmelse §21.9. g
Sykkelparkering for kunder og besøkende skal plasseres som
overflateparkering og i tilknytning til inngangspartier.

(13/2)

Voteringer:
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (DEM/FRP).
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